
UNITAT MAPA DE LA VERGONYA

BLOC 3. Act 4. Passem a l’acció.

OBJECTIUS MATERIALS Temps
Preparar una acció sintetitzadora
dels coneixements, debats,
propostes i decisions preses al
llarg de la Unitat Mapa de la
Vergonya.

Explicar l’acció a la resta de
grups.

Seleccionar l’acció més votada
per tots els grups i portar-la a
terme.

Els cartells elaborats per cada
grup durant les activitats
anteriors.

Estris adients per escriure i
dibuixar.
Cartolines per escriure les
propostes decidides.

Arxius digitals propis per
emmagatzemar i treballar
informació.

2 a 3 hores

Activitats.

1. Arribem al final de la Unitat. Toca actuar!

2. Hem vist perquè el món està com està i perquè li diem al nostre mapa del
món el Mapa de la Vergonya.

3. Hem après moltes coses sobre els Objectius del Mil·lenni, sobre com fer-los
servir per aprendre i comprendre la realitat que ens envolta. I continuarem
aprenent.

4. Hem debatut idees, hem recollit suggeriments i propostes fetes per tots i
totes nosaltres sobre la marxa.

5. Ara ja comencem a saber alguna cosa més a fons dels ODM, de l’IDH, de la
situació dels països del Sud i del Nord i de quines coses volem canviar. I
quines intentarem canviar.

6. Aquesta darrera activitat consisteix a explicar als companys i companyes
dels altres grups l’acció que nosaltres proposem per a canviar la situació
actual respecte a un dels Objectius del Mil·lenni.

7. Per tant l’acció que proposarem ha de ser possible, l’hem de dissenyar tenint
en compte qui som, què podem fer i com ho farem, quins recursos tenim,
quin temps hi dedicarem, quins són els problemes que podem preveure i
quines les solucions que donarem a aquests problemes.

8. Tot això. I, finalment, decidirem quina entre totes les accions proposades és
la que volem fer tot el grup-classe.

9. Acabarem per dissenyar a fons l’acció escollida i portar-la a terme.

10. Portar-la a terme significa passar de l’aprenentatge a l’acció. Significa
guanyar el nostre espai d’actuació en el món, en el nostre petit món, en
l’entorn on ens movem, per canviar la mirada, per canviar la situació, per
millorar la consecució dels objectius plantejats.



Per tot això tindrem, una vegada més una eina  ofimàtica per ajudar a
expressar-nos: farem un power point. Un possible model podria ser el següent:

Diapositiva 1.
 i. Títol: Objectiu del Mil·lenni que es vol millorar o aconseguir.
 ii. Cos 1: Estat actual de l’ODM. Dades i/o imatge.
 iii. Cos 2: Per què s’ha escollit aquest ODM. Causa de la decisió.

Diapositiva 2.
 iv. Títol: Acció que es proposa portar a terme.
 v. Cos 1: Objectiu i finalitat de l’acció. Què es vol aconseguir.

Diapositiva 3.
 vi. Títol: Acció que es proposa portar a terme.
 vii. Cos 1: Com es vol implementar l’acció
 viii. Cos 2: Quan es vol implementar. Durada de l’acció.

Diapositiva 4.
 ix. Títol: Acció que es proposa portar a terme.
 x. Cos 1: On es vol fer l’acció.
 xi. Cos 2: recursos per portar endavant l’acció.

Diapositiva 5.
 xii. Títol: Acció que es proposa portar a terme.
 xiii. Cos 1:  Problemes i dificultats per portar l’acció a terme
 xiv. Cos 2:  Solucions i avantatges per portar l’acció a terme.

Diapositiva 6. Resum.
 xv. Títol: Objectiu del Mil·lenni que es vol millorar o aconseguir.
 xvi. Cos 1: Acció que es proposa portar a terme.
 xvii. Cos 2:  Objectiu i finalitat de l’acció. Què es vol aconseguir.

11. Ja hem escollit l’acció. I ara, a fer-la! Enhorabona a tothom!

El treball final d’avaluació. Escriu a la teva llibreta de notes.

Durant moltes sessions hem anat escrivint el que sentíem, el que apreníem, el que
debatíem, el que ens suggerien i el que nosaltres aportàvem als altres. És hora de
reunir tots els nostres diaris i escriure una valoració final de tot els nostres treballs.
És hora de seure tranquil·lament i posar el punt final de la reflexió des que vàrem
començar fins a avui que hem acabat la Unitat Mapa de la Vergonya. Som-hi! .
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